JUDEŢUL BACĂU

ANEXA

APROBAT prin

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVEZI

HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL LIVEZI nr. 15 din 23.03.2018

PRIORITĂŢI – OBIECTIVE – PLAN ACŢIUNI
PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO – SOCIALĂ
2018
UAT COMUNA LIVEZI

NUME
PRENUME
Strada Principala nr. 307, comuna Livezi, jud. Bacau

Telefon , Fax , E-mail
Telefon 0234 / 332009
Fax : 0234 / 332009
Email : consiliullivezi@yahoo.com

Ichim Sorin
Neica Eusebiu
Coaca Vasile-Gabi

0799 080 901
0745 828 101
0745 291 680

ADRESA SEDIULUI
PRIMĂRIEI
PRIMAR
SECRETAR
VICEPRIMAR

l. Date generale privind localitatea:
DENUMIRE UAT / UNITĂȚI
COMPONENTE
Comună : Livezi
Sat Livezi

Număr km.
Număr gospodarii
de centrul localităţii
5.6 km

332

Număr locuitori

956
Pagina 1 din 1

Sat Orasa
Sat Balaneasa
Sat Scariga

6.5 km
7.7 km
6.0 km

355
355
194

973
1027
513

Sat Poiana

8.6 km

328

753

3 km

292
1856

842
5064

Sat Prajoaia
TOTAL Municipiu, Oraș, Comună

Suprafaţa totala
- în intravilan
- în extravilan
- pădure

Suprafaţa
5793
408,90
5384,10
2312

Hectare
Ha
Ha
Ha
Ha

ll. Infrastructura educațională (grădinițe, școli gimnaziale, licee, școli profesionale, universităţi, ....)
Denumire

Număr cadre
didactice

Adresa; Telefon ; Fax;e-mail

1.Scoala Gimnaziala nr.1 Livezi

14

Starada Principala nr. 300 , com. Livezi, jud. Bacau

2. Scoala Gimnaziala Poiana, Gradinita cu
program normal Poiana
3.Scoala Primara nr.2 Livezi,
Gradinita cu program normal nr.2 Livezi
4. Scoala Primara Orasa,
Gradinita cu program normal Orasa
5.Scoala Primara Prajoaia,
Gradinita cu program normal Prajoaia
6. Scoala Primara Scariga,
Gradinita cu program normal Scariga

10

Sat. Poiana, comuna Livezi, jud. Bacau

2

Sat Livezi, comuna Livezi, jud. Bacau

4

Sat. Orasa, comuna Livezi, jud. Bacau

4

Sat Prajoaia, comuna Livezi, jud. bacau

3

Sat. Scariga, comuna Livezi, jud. Bacau
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7.Scoala Primara nr.1 Balaneasa,
Gradinita cu program normal nr.1
Balaneasa
8. Gradinita cu program normal nr.2
Balaneasa
- numar educatori / nivel acoperire
/necesar
- numar invatatori / nivel acoperire (%)
/necesar
- numar profesori / nivel acoperire(%)
/necesar
din care nr. profesori titularizați

4

Sat. Balaneasa, comuna Livezi, jud. Bacau

1

Sat. Balaneasa, comuna Livezi, jud. Bacau

OBIECTIVE SI ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
OBIECTIVE
Sporirea calităţii actului educaţional prin crearea de competenţe şi
abilităţi specifice economiei cunoaşterii, a mobilităţii personalului
didactic şi de cercetare şi a dezvoltării armonioase prin educaţie
fizică şi sport
* PROIECTE INVESTITII IN EDUCATIE :
-construirea de crese, gradinite, unitati after school
-reabilitarea, modernizarea cladirilor scolare ;
-obtinerea autorizatiilorde functionare (sanitara si ISU )
-dotarea cu mobilier scolar si dotari didactice
-organizare si dezvoltare programe antreprenoriat
-conectarea la internet de mare viteza ;construire
platforma E-learning, biblioteca virtuala, catalog
electronic
-implementarea tehnologiei informatiei si comunicarii in
modernizarea procesului de pre-invatare
-dotarea bibliotecilor
-realizarea unor centre educationale (camin, cantina,

Unitate de masura (UM)

Valoare totală proiecte
investiții în educație: mii euro
-grădinițe
-scoli
-licee

Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

500

10

20

Număr elevi înscriși la școală
750
Număr profesori din care, nr.
profesori titularizaţi
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baza
sportive si actviitati sociale, locuinte pentru cadrele
didactice )
-construire si modernizare tabere
-investitii in cluburi sportive scolare
ACTIUNI
2.1. Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie
2.2. Înfiinţarea liceelor de antreprenoriat/ scoli profesionale

2.3. Conectarea şcolilor la Internet prin conexiuni de mare viteză.

2.4 Proiecte privind reducerea abandonului şcolar
-alocatii pentru tineri pentru finalizarea cursurilor gimnaziale
-alocatii unitati de invatamint pt.terminare studii
-burse profesionale 400 lei/luna pt.elevi scoli profesionale
-sprijinirea tinerilor care provin din familii cu venituri medii
brute
mai mici de 150 lei/membru familie
-10 % din locurile bugetate in sistemul invatamintului
universitarrezervate pentru tineri din mediul rural

2.5 Sprijinirea promovării unor măsuri pentru tineri, prin care să fie
asigurat tranzitul coerent de la sistemul educaţional către piaţa forţei
de muncă.

Unitate de masura (UM)
Total număr grădiniţe/număr
copii
Total număr licee/număr elevi
Total număr școli profesionale
/ număr elevi
Total număr scoli
gimnaziale/numar elevi
mii euro

Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

10

1

1

_

_

_

Total număr proiecte, număr
de copiii înscriși și reintegrați
mii euro

Nr absolventi ,din care :
-școli profesionale
-licee de specialitate

lll. Infrastructura sanitară și sanitar-veterinară
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Asigurarea sanitară şi
sanitar-veterinară

- număr dispensare medicale
- număr cabinete medici de familie / numar
asistati
- număr clinici specializate/paturi
- număr spitale/paturi
- număr laboratoare medicale /analize/zi
- număr cadre medii / nivel asigurare
- număr medici / nivel asigurare
- număr dispensare sanitar-veterinare
- număr clinici veterinare
- număr medici veterinari
- număr tehnicieni
- număr laboratoare sanitar-veterinare

OBIECTIVE SI ACTIUNI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Unitate de masura (UM)

1
1 (3100)
_
_
_
2
2
1
1
Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

OBIECTIVE
-modernizarea si dotarea ambulatoriilor de
specialitate, unitatilor
de primiri urgente precum si a centrelor medicale
integrate
-dotarea comunelor , a serviciilor de ambulanta si
SMURD, cu ambulante
-modernizarea si dotarea cabinetelor de familie
ACTIUNI
3.1. Construirea de noi spitale/extindere, dezvoltare secții și
servicii medicale
3.2. Reabilitare/ modernizare /extindere spitale județene,
ambulatorii de specialitate, UPU, centre comunitare integrate

Total număr de unități noi construite
mii euro
Total număr unități
reabilitate/modernizate/extinse
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medico-sociale.

mii euro

3.3 Investiţii în infrastructura spitalelor pentru creşterea
accesului la serviciile medicale furnizate pe toate palierele
sistemului medical: îngrijire primară,asistenta comunitară,
asistenţa ambulatorie şi asistenţa de urgenţă

Total investiții
mii euro

3.4 Crearea şi dotarea de noi laboratoare, centre de cercetare, Total investiții noi
sau modernizarea celor existente, pentru instituţii
mii euro
publice/universităţi şi firme de cercetare.

3.5 Starea de sănătate a populației

Total numar programe de sănătate
aplicate
Număr personal medical implicat
Număr de consultații acordate

4 pers
7580 con.

3persoane
7800 consultatii

3.6 Dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea asigurării Total număr ambulanțe
transportului pacienților in în condiții optime la unitățile medicale.
mii euro

lV. Administrație Publică, Politici Regionale

4.1 Asigurarea pachetului minim de servicii publice
in fiecare localitate din mediul rural :
Program prioritar „MODERNIZAREA SATULUI
ROMANESC”= 10 S(servicii Publice ) ;

SERVICII PUBLICE :
4.1.1 Sanatate:dispensar medical , centru medical
de permanenta;investitii privind modernizarea,

Unitate de masura (UM)

Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

-

-

5

Total număr servicii publice
asigurate

1
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reabilitare, dotarea si asigurarea asistentei
medicale
4.1.2 Educatie : scoli, gradinite, crese;investitii
privind modernizarea , reabilitarea, dotarea si
indeplinirea conditiilor pentru obtinerea
autorizatiilor de functionare sanitara si ISU (2020
=100% scoli cu autorizatie)
4.1.3 Apa-canalizare: conformare cu tintele
obligatorii ale DIRECTIVEI numarul 91/ 271 EC
- cresterea procesului de racordare la serviciile de
apa de la 50% în prezent , la 100 % pina in anul
2020
-cresterea procesului de racordare la serviciile de
canalizare de la 0%, în prezent , la 50 % pina in anul
2020
4.1.4 Energie termica, electrica, iluminat public :
- termoizolare locuinte
-reabilitare , extindere si modernizare
iluminat public
de iluminat public de la 90%.% in present, la
100 % pîna in anul 2020
4.1.5 Transport :
- drumuri :reabilitare , modernizare drumuri
comunale,
JudeŢene , străzi , zone pietonale , poduri
, pasaje
piste biciclete
-cresterea procentului de drumuri modernizate
de la 30 % în prezent , la 100 %, pina in anul 2020
4.1.6 Salubrizare: conformare cu tintele obligatorii
ale
Programului de conformare deseuri :
-cresterea numarului de beneficiari ai serviciilor de
salubrizare .de la 3600. In prezent , la.4000 pana in
anul..2020.
4.1.7 Camin cultural :investitii constuire ,
modernizare, reabilitare, dotare

1

500

16

20

1

100

15

50

10 km

2000

200

1000

1

-

-

-
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4.1.8 Culte :investitii construire , modernizare ,
reabilitare , dotare
4.1.9 Sport : investitii si modernizare baze sportive
pentru dezvoltarea sportului de masa si de
performanta
4.1.10 Locuinte :investitii locuinte sociale pentru
tineri , locuinte pentru specialisti ;reabilitare cladiri
cu risc seismic

-

60

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-
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Unitate de masura (UM)

4.2 Dotarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru a
personalului din Instituțiile publice, de interes local :
Administratie
publica......................................................
Sanatate : dispensare, cabinete, centru
medical
Educatie :gradinite , crese , scoli
Cultura :camine culturale , biblioteci, case
memoriale, muzee
Asistenta sociala
Alte institutii publice, organizate pe plan
.TOTAL PROGRAM UAT

4.3 Program investiţii în infrastructura socială în
zonele rurale
educatie, sanatate, cultura, sport
4.4 Program investiții în termoizolarea locuințelor

4.5 Program modernizare / reabilitare rețele edilitare :
.
4.5.1Construirea/ reabilitarea retelelor de alimentare
cu apa
4.5..2 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi
a staţiilor
De epurare a apelor uzate

Program
20172020

Realizat
2017

Prevederi
2018

50

10

20

_

_

_

50
20

10
2

20
18

_

_

_

mii euro

mii euro

mii euro

Total investiții
mii euro
Total investiții .
Număr clădiri în curs de reabilitare
mii euro
Total număr km rețele/ Total număr
stații epurare
Nr. Km
5km
Mii euro
Nr. Km
Mii euro

100

-

100
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28 km
1000

-

10

4.5.3 Realizarea de sisteme noi de distribuție a gazelor
naturale și distrbuție energie electrică

Nr. Km
Mii euro

3km

4.5.4.Construirea / reabilitarea , extinderea si
modernizarea rețelelor de iluminat public

Nr. Km
Mii euro

10km

20

_

20

50

10

40

17

17

17

17

29

29

29

29

4.6 Îndeplinirea atribuțiilor de către organele alese :
4.6.1 Acordarea de audiențe de către aleșii locali
(primar, viceprimar, consilieri locali)
4.6.2 Prezentarea anuală a rapoartelor de activitate
de către aleșii locali

Număr audiențe

4.6.3Depunerea declarațiilor de avere și interese de
către primar, viceprimar, consilieri locali, secretar,
funcționari publici
4.6.4

Asigurarea inventarierii anuale a bunurilor din
domeniul public şi privat al U.A.T.

4.6.5

Prezentarea anuală a raportului privind starea
economică, socială şi de mediu a UAT de
către primar

4.6.6

Aprobarea statutului U.A.T. de către consiliul
local

4.6.7

4.6.8

Aprobarea Strategiei privind starea
economică, socială şi de mediu a UAT
pentru anii 2014-2020 de către consiliul local
Elaborarea și aplicarea planului de măsuri
privind gospodărirea localităţii

Dispoziție nr 10 / 10.01.2018
HCL Nr……………………./………

Nu este

HCL Nr. 20./ 18.07.2014

HCL Nr 16 / 12.07.2012
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4.6.9

Informarea scrisă de către primar asupra
modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor
adoptate de consiliul local

HCL Nr.

4.6.10
Aprobarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor

4.6.11 Organizarea și dotarea Serviciului Voluntar
pentru
Situații de Urgență

HCL Nr. 39 / 29.11.2016

HCL Nr. 20 / 10.07.2012

Unitate de masura (UM)
V. POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE
RURALĂ
5.1 Eliberarea documentelor pentru acordarea
subvențiilor pentru agricultură
(15 octombrie plata avans; 1 decembrie - 31
martie anul urmator plata regular)
5.2 Refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii
PROGRAM REFACERE SI EXTINDERE
SISTEM DE IRIGATII

Număr cereri
Număr documente

5.3 Program de susţinere pentru produse deficitare

Număr proiecte/mii euro

Program
20172020

Realizat
2017

Prevederi
2018

Total suprafaţă irigată(ha)/ mii euro

-Produse deficitare : tomatele si carnea de porc
-Sprijinirea fermierilor pentru accesarea programelor
de finanțare
5.4 Program de înfiinţare a centrelor de colectare şi
procesare
- Sprijinirea înfiintarii de centre de colectare si unitati
de procesare dotate cu depozite figorifice
- Înfiintare centre de colectare si unitati prelucrare a

Total număr centre existente/
înființate
mii euro
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lînei si a pieilor de ovine si caprine :
5.5 Accesarea programelor de încurajare a
activităţilor din zona montană. (Programe derulate prin Total număr programe/ Număr
Fondul European pentru Garantare Agricolă și Fondul beneficiari
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
Finantare :FEGA , FEADR si bugetul de stat

5.6

Agricol

Padure

DocumentaŢii
pentru Comisia
judeŢeană

Situația Centralizatoare privind aplicarea
Legilor fondului funciar
Titluri de proprietate de eliberat
SuprafaŢa validată (ha)
Titluri de proprietate eliberate
SuprafaŢa înscrisă în titlurile de proprietate (ha)
Titlurile de proprietate rămase de eliberat
SuprafaŢa necesară pentru titlurile de proprietate rămase de eliberat
(ha)
Rezerva rezultată în urma inventarierii conform Legii 165/2013(ha)
Necesarul de teren rezultat în urma inventarierii conform Legii
165/2013 (ha)
Titluri de proprietate de eliberat
SuprafaŢa validată (ha)
Titluri de proprietate eliberate
SuprafaŢa înscrisă în titlurile de proprietate (ha)
Titlurile de proprietate rămase de eliberat
SuprafaŢa necesară pentru titlurile de proprietate rămase de eliberat
(ha)
Rezerva rezultată în urma inventarierii conform Legii 165/2013 (ha)
Necesarul de teren rezultat în urma inventarierii conform Legii
165/2013 (ha)
Validare
Eliberare titluri de proprietate
Modificare titluri de proprietate

Realizat
6
0.049 ha
2117
2458, 3173 ha
25

Program 2018
5
0.38
50

28.08 ha

70Ha

0

-

0

-

2
1.20 ha
453
243.78
0

62

0

44.02 ha

0

0

0

0

12
5
8

3
3
6
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Registrul NaŢional
Agricol

Registrul Electronic
Național al
Nomenclaturii
Stradale

Planul Național de
Cadastru și Carte
Funciară

Stadiul înrolării la OCPI
Stadiul transmiterii de date din Registrele Locale către Registrul Agricol
Național

Realizat

Program 2018

Realizat

Program 2018

Stadiul înrolării la OCPI
Stadiul validării conturilor de acces
Stadiul validării datelor existente
Stadiul actualizării bazei de date
Total sectoare UAT
Număr sectoare în lucru
Număr immobile în lucru
Număr sectoare recepţionate
Număr immobile recepţionate

VI. POLITICI DE MEDIU, APE ȘI PĂDURI
PROGRAME DE FINANTARE :-NATURA 2000
POIM;POR;PNDR (119 MIL EuroUE+21 MIL Euro
buget de stat)
6.1 Programe pentru protecţia mediului ce privește
parcurile naturale, conservarea biodiversității și a
patrimoniului natural
-protejarea si refacerea biodiversitatii
-protejarea si refacerea solurilor (decontaminare si
ecologizare )
-promovarea unor servicii pentru ecosisteme
(impaduriri;coridoare ecologice)
-imbunatatirea stadiului de conservare (60000 ha pina in
anul 2023 )
-refacere ecosisteme degradate (2000 ha pina in anul
2023 )
6.2 Program pentru gestionarea siturilor contaminate

Unitate de masura
(UM)

Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

Total număr programe
în derulare/programe
noi
mii euro

Total număr situri
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(măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric) contaminate
mii euro
6.3 Gestionarea deșeurilor
Total număr gropi
ecologice infiinŢate/ mii
euro
Total număr gropi de
gunoi închise/mii euro
6.4 Programe de protecŢie și stopare a alunecării
Total număr programe
haldelor de steril
în derulare/ noi
mii euro
6.5 Programe de împădurire
Total număr programe
în derulare/ număr
hectare
mii euro
VII. POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI

7.1 Programe operaţionale din fonduri structurale care vizează sectorul
energetic
-BIOMASA-500 mii ha plantatii tehnic – energetice-(PNDR)
-„CASA VERDE”; „ORAS VERDE „-finantare din fonduri europene si
PNAER
Fondul de eficienta energetica
-Realizarea infrastructurii de transport pentru combustibili alternativi
*CNG-gaze naturale comprimate
* LNG-gaze naturale lichefiate
(Directiva UE-reducerea tarifelor de transport cu 40% )
-Sisteme noi infiintate, de distributie gaze naturale si energie electrica
-RO GREEN- valorificarea deseurilor –finantare din PNAER;fonduri
europene si Fondul de mediu
- Program sprijinire Autoritati Locale in vederea realizarii masterplanului
energetic la nivel UAT-finantare PNAER si fonduri europene
- Program de mentenanta si investitii ( retehnologizare , modernizare ,
dezvoltare) pentru instalatiile aferente retelelor de transport al energiei

Unitate de
masura
(UM)

Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

Total număr
programe
în
derulare/noi
mii euro
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-

electrice si gaze naturale
Program National pentru educarea si informarea consumatorului
asupra
eficientei energetice – finantare PNAER ; FONDURI UE SI cota din
tarif

7.2 Înfiinţarea de culturi de plante tehnic-energetice

Total număr
hectare
mii euro
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Localizare

Categorie

VIII.Căi
DN

Lungime
Km
Km
Km
modernizaŢi nemodernizaŢi

Nr.Poduri / Nr.podeŢe

Stare viabilitate

acces

DN 11

6.4

6.4

-

3 poduri

buna

Drumuri
judeţene

DJ

4.2

4.2

-

2poduri

buna

Drumuri
comunale

DC

30

9.6

20.4

6 poduri / 8podete

F buna

12

0

12

Străzi

II, III şi IV

satisfacatoare
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Unitate de masura (UM)

Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE
TRANSPORT
-OBIECTIVE MASTER-PLAN TRANSPOTURI,
pentru judetul BACAU :
* autostrada Brașov-Bacău-Pașcani-IașiUngheni ( 1, 2 mld.E)
*coridorul lX paneuropean Focsani –Bacau
(428.3 mil.euro)
Bacau-Pascani (388.95 mil.euro )- program
2019-2021
*varianta ocolitoare Bacau (83, 57 mil.euro )
*modernizarea aeroportului George Enescu –
Bacau , prin
finalizarea investitiilor la aerogara, precum si a
platformei de
parcare a Aeronavelor si a caii de rulare
*reabilitarea, modernizarea, intretinerea in
reteaua rutiera de
Interes local
*reabilitarea , modernizarea, intretinerea
retelei de transport
local de calatori

8.1 InvestiŢii în rețeaua rutieră:

Total nr.Km noi
mii euro

-

Drumuri judeţene și centura ocolitoare a orașului

-

Drumuri comunale , orășenești , municipale

8.2 Reabilitarea/modernizarea și întreținerea reţelei de

Total număr km
mii lei
Total număr km
mii euro
mii euro
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transport urban de călători

8.3 Infrastructura de transport aerian

mii euro

IX.Turism
Unitatea de măsură (UM)
9.1 Investiţii demarate/ finalizate în turism
9.2 Programe/proiecte de promovare a locaţiilor și
serviciilor turistice
9.3 Prezervarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu
natural

Program
2017-20020

Realizat
2017

Prevederi
2018

Total investiţii
mii euro
Total număr programe/proiecte
mii euro
Total număr acţiuni
mii euro

X. POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM
10.1 Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului (PNDA)
pentru autoritati locale și mediul de afaceri-înfiinţarea a cel puţin a un
incubato r/ parc industrial / parc tehnologic

10.2 Programul Start Up Nation

Unitate de masura (UM)

Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

Program

Realizat

Prevederi

Total număr parcuri
tehnologice / industriale
mii euro
Total număr accesări
program
mii euro

.
XI. POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI

Unitate de masura (UM)
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SOCIALE

2017-2020

. 11.1 Programe/proiecte privind promovarea incluziunii sociale şi
combaterii sărăciei şi a discriminării, sprijinind persoanele defavorizate
(inclusiv pe romi) să aibă acces la piata muncii şi să-şi îmbunătăţească
starea de sănătate şi condiţia socială.
*OBIECTIVE - PROGRAME :
-cresterea ratei de ocupare pt grupa de virsta 20-64 ani
-PROGRAM„Garantii pt. Tineret”:
-Sprijinire angajatori :subventii;prime;
-Programul „PRIMUL SALARIU” ( beneficiari absolventi
învaŢămînt superior)
-Programul HOPE-sustinere antreprenoriat
-POCU – Program Operatianal Capacitate Umana)
ILMT-IniŢiativa Locuri de Munca pentru Tineri)
-Programul tip Pasarela
-STRATEGIA NATIONALA pentru locurile de munca verzi
- acordare prime pentru inregistrare la SPO(serviciul public
ocupare
- dezvoltare retele ocupaŢionale

Total număr programe
implementate sau în curs
de implementare

11.2 Proiecte privind reducerea abandonului şcolar
-alocatii unitati de invatamint pt.terminare studii
-burse profesionale 400 lei/luna pt.elevi scoli profesionale
-sprijinirea tinerilor care provin din familii cu venituri medii
brute mai mici de 150 lei/membru familie

Total număr proiecte,
număr de copiii înscriși și
reintegraŢi

11. 3 Crearea de noi locuri de muncă și măsuri pentru reintegrarea pe
piaţa muncii a somerilor de lungă durată

Total număr locuri de
muncă
Total număr persoane
reintegrate
Total număr persoane/
programe

11.4 Persoane cu dizabilități / programe de sprijin
-infiintare centre rezidentiale
-constructie, reabilitare si dotare locuinte protejate si
centre
de zi (POR)

2017

2018

Mii euro

Mii euro
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-dezvoltarea serviciilor de sprijin in vederea cresterii ocupationale
-dezvoltarea serviciilor de transport a persoanelor cu
dizabilitati

11.5 Noi locuri de muncă create pentru persoanele cu dizabilitati
11.6 Persoane asistate social
11.7 Programe privind constructia de locuinte sociale destinate
familiilor dezavantajate, victimilor violenţei în familie, centrelor de criză
pentru situaţiile de viol si dependenți de droguri

Total număr de locuri noi
create
Total număr personae
Mii euro
Total număr
locuinŢe/centre înfiinŢate
Mii euro

- constructia de locuinte sociale
-valorificarea caselor abandonate
-infiintare centre de criza pentru situatii de viol si dependenti
de droguri
11.8 Înfiinţarea de centre pentru persoanele vârstnice

11.9 Înfiinţarea de centre regionale specializate pentru asistarea
copiilor cu dizabilitati si tulburări de comportament

XII.CULTURĂ

Total număr de centre
înființate şi număr persoane
beneficiare.
Mii euro
Total număr de centre
înfiinŢate și număr de copii
cu dizabilități asistați
Mii euro

Unitate de masura (UM)

Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

OBIECTIVE :
-sprijinirea colectivitatilor locale privind cresterea
capacitatii institutionale, bugetare si tehnice de
incurajare, gestiune, protectie si promovare a culturii
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locale si a patrimoniului cultural local si national
-digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea
accesului publicului si atragerea unui nou public
-sprijinirea autoritatilor locale prin oferirea de suport
tehnic, legislativ si financiar in procesul de reconversie
a spatiilor industriale dezafectate in hub-uri culturale si
de protejare si valorificare a patrimoniului industrial
-pregatirea CENTENARULUI MARII UNIRI :
*restaurarea caselor memoriale ale artizanilor marei uniri
*inaugurarea de monumente dedicate acestor
personalitati
*lansarea de monografii si cercetari istorice pentru
reabilitarea
adevarurilor deformate in perioada comunista
12.1 Programe pentru digitalizarea arhivelor culturale
12.2 Programe privind pregătirea centenarului Marii Uniri

XIII.TINERET ȘI SPORT

13.1 Programe privind construirea de săli polivalente, baze nautice,
hipodromuri și patinoare

13.2 Dotarea unităților școlare cu baze sportive și cabinete de medicină
sportivă.

Total număr programe
mii euro
Număr proiecte
mii euro

Unitate de masura (UM)

Program
2017-2020

Realizat
2017

Prevederi
2018

Total număr săli polivalente
/baze
nautice/hipodrom/patinoare
mii euro
Total număr baze
sportive/cabinete de
medicină sportivă
mii euro

13.3 Programe de susținere a tinerilor cu rezultate bune la competiŢiile
sportive.

Total număr programe/
număr tineri

13.4 Programul ”Hope” de susţinere a antreprenoriatului pentru tineri în

Număr programe/ Granturi
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risc de saracie si excluziune socială, precum şi a celor proveniţi din
centrele de plasament pr prin acordarea de microgranturi.
13.5 Promovarea transformării internshipurilor în contracte de muncă
permanente (nr. contracte pe perioadă nedeterminată). Programe de tip
„Pasarela”(locurile de
munca din sectorul public pot fi oferite
temporar tinerilor dezavantajaţi pentru a dobindi „abilităţi transferabile” în
joburile din sectorul privat)

Număr tineri sprijiniŢi
Număr programe
Număr de locuri de muncă
ocupate

XIV. OPORTUNITĂŢI DE AFACERI - INVESTIŢII
..........................................................................

XV.PROBLEME DEOSEBITE / PROPUNERI REGLEMENTARE
....................................................................
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
HÂRBULEANU ADRIAN

Hotararea a fost adoptata cu cvorumul necesar , unanimitate
pentru .

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
NEICA EUSEBIU

de voturi , 15 consilieri prezenti din 15 consilieri alesi si validati

, 15 voturi
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